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Prosinec
2016

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

„Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě:
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.“
Konec církevního roku 2015/2016, který byl Svatým rokem milosrdenství a začátek nového církevního roku
2016/2017

Advent 2016

Vážení a milí přátelé,
při jedné ze svých homilií Svatý otec František řekl:
„Kristus je středem dějin lidstva a také středem dějin každého člověka. K Němu můžeme vztahovat radosti a naděje, smutky i úzkosti, z nichž je tkán náš život. Je-li jeho středem Ježíš, jsou i ty
nejtemnější chvíle našeho života osvěcovány, dává nám naději podobně jako dobrému lotrovi v
dnešním evangeliu.
Zatímco všichni ostatní se obraceli k Ježíši s pohrdáním - „Jsi-li Mesiáš, Král a Mesiáš, sestup
z kříže!“ – onen člověk, který se po celý život mýlil, lituje a přimyká se k ukřižovanému Ježíši
prosbou: „Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království“ (Lk 23,42). A Ježíš mu slibuje „Dnes
budeš se mnou v ráji“ (v.43), v Jeho království. Ježíš pronáší jenom slovo odpuštění, nikoli odsouzení. A když člověk nachází odvahu o toto odpuštění požádat, Pán nikdy nenechá takovou
prosbu padnout do prázdna. (…) Slib, který dal Ježíš dobrému lotrovi, nám dává velkou naději.
Říká nám, že milost Boží je vždycky štědřejší než modlitba, která ji žádala. Pán dává vždycky víc,
je tolik velkodušný. Dává vždycky více, než o kolik je žádán. Žádáš jej, aby na tebe pamatoval, a
on tě přenese do svého království! Ježíš je středem našich tužeb po radosti a spáse. Jděme všichni
společně touto cestou.“
Minulou nedělí, kterou církevní kalendář nazývá nedělí Krista Krále, končí církevní rok. Jak
je patrné i z úryvku homilie papeže Františka, tak se nejedná o nějaké nostalgické vzpomínání
na doby králů a císařů v Evropě nebo na nějaké pohádkové odkazy, ale má hluboký biblický
základ. Králem Izraele je Hospodin, ale On je i Pánem dějin. Připomeňme si knihu zjevení: „Já
jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ (Zj 22,13) a nebo Janovo Evangelium:
„Ježíš řekl: ‚Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji
služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.‘ “ (Jan 18,36)
Přichází tedy Advent. Toto slovo je odvozené z latinského slova adventus, tj. příchod. Tato doba
trvá čtyři neděle – začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí 24. prosince. pokr. str. 3
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Biblická hodina

I v letošním roce se koná každý čtvrtek od 18:15 Biblická hodina nyní pod vedením otce Martina. Po úvodních setkáních, které byly
věnovány metodice jak číst a jak přistupovat k biblickým textům,
jsme přešli k výkladu i ke čtení biblí inspirovaných textů. Přijďte se
nezávazně podívat a uvědomit si souvislosti!

Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
Příprava na biřmování - P. Martin
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat každou středu po večerní mši sv.
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
Mateřské centrum Venoušek
srdečně zváni!
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
Farní káva
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
modlitby a oběd)
Společenství starších rodičů
Biblická hodina pod vedením P. Martina
neděle 17:00 - 19:00 - velký sál na faře
čtvrtek od 18:00 - zahájeno 15.9.
Pondělní společenství
Čtvrteční filmové a modlitební večery
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Katechumenát dospělých - individuální
Modlitba sv. Růžence
přípravu vede P. Jerzy, pondělí 18:30
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod.
Pravidelná páteční adorace
Pěvecký sbor - zkoušky
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Rekreační cvičení pro ženy
Farní pastorační rada
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Nejbližší schůzka bude 10.1. od 18:30 na faře
Modlitební společenství za obrácení národa
Redakční rada Zpravodaje
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
Nejbližší schůzka 13.12. v 18:30, farní kancelář
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se
Výuka dětí - náboženství
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý
Pravidelná výuka byla zahájena 12.9.
den od 20:00
farář u sv. Václava 		 P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 // 257 317 652
a rektor u sv. Gabriela:		
gapski@centrum.cz
farní vikář:		
P. Martin Chleborád : tel. 732 489 544 // 257 317 652
		
martin.chleborad@gmail.com
Sponzorské dary:
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz Vše, co chcete na stránky umístit (příspěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz
Farní Zpravodaj:
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,
zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 25. v měsíci
Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v
9:30 (tedy v době 10:45-11:30), i v jednotlivých společenstvích.
Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy budou “držet služby”.
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Počátky slavení Adventu se objevují v jižní Galii (Francii) a ve Španělsku koncem 4. století.
Adventní doba má dvojí charakter a význam: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně,
kdy si připomínáme první příchod Syna Božího k lidem, a zároveň je to doba, kdy si zvlášť
uvědomujeme druhý Kristův příchodu na konci věků. Z těchto důvodů je doba adventní dobou
radostného očekávání.
Liturgická čtení prvních dvou adventních neděl i všedních dní se soustředí na proroka Izaiáše.
Celá četba je tedy prorockou přípravou na samotné Vtělení Božího Syna, ale zároveň odkazuje
ke konečnému dovršení dějin při druhém příchodu Kristově na zem. V posledním týdnu před
vlastní slavností Narození Páně (od 17. do 24. prosince) jsou z Matoušova a Lukášova Evangelia
vybrány ony události, které přímo předcházejí narození Krista (čteme rodokmen Ježíše Krista
nebo zprávu o Zvěstování atp.).
Advent byl a je dobou mnoha lidových zvyků. Některé nám přežily do dnešních dnů, ať už
je to připomínka dobrého biskupa sv. Mikuláše nebo zapalování čtyř svíček na adventních
věncích. S motivem světla se během církevního roku setkáváme několikrát (Velikonoce, Hromnice). Podobně je tomu i v době Adventní. Kristus je Světlem světa; Jej očekávali starozákonní
proroci jako „světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu“, jak radostně zvolá
stařec Simeon v Lukášově Evangeliu, když uvidí malého Mesiáše (Lk 2,32). Má to být tedy
doba přípravy i pro nás – kromě oné vnější přípravy našich příbytků je samozřejmě důležitější
i příprava vnitřní. Kéž bychom se dokázali znovu naladit na onu prorockou vlnu radostného
očekávání příchodu Páně, který se chce znovu narodit v našich srdcích jako malé dítě a který
také znovu přijde jako Pán a Král.
Požehnaný adventní čas vám přeje a vyprošuje P. Martin Chleborád.

Filmový a modlitební čtvrtek

Srdečně vás zveme na listopadové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem.
Film nám tentokrát přiblíží svědectví skupiny mladých, kteří připravovali
setkání v Lodži “Restored by love” pro 5000 mladých při příležitosti
Světových dnů mládeže v Polsku.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 8.12.2016 v 19:30 ve farním sále
Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků a
proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba
hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na setkání se těší a zvou Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Hudební skupinka

Stejně jako v minulých letech i letos naše hudební skupinka doprovází
mše sv. v neděli od 9.30 cca 1x měsíčně. Nejbližší termíny jsou 4.12.
2016 a 8.1.2017. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily - zpěváky i
hudebníky.

Zveme vás na mikulášskou nadílku s divadýlkem

Začínáme v 16 hod v neděli 4. prosince ve farním sále.
Loutkové divadelní představení “Vánoční hvězda” bude v podání divadla Rybka.
Zájemce prosíme, aby se zapisovali do připraveného archu v sakristii kostela.
Cena balíčku 50 Kč. Těšíme se na vás!

Duchovní obnova

Duchovní obnova proběhne v naší farnosti
10. prosince od 9:00. Čekají nás 3 bloky k
zamyšlení a příležitost ke svátosti smíření.
Zakončíme pak mší sv. v kostele ve 12:00.
Duchovni obnovu povede, stejně jako vloni,
P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO
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Ohlédnutí za zastavením

S blížícím se termínem setkání vzrůstala obava, zda přijde dostatek lidí, aby
se dalo diskutovat a večer tak splnil svůj účel. Pochyby se nakonec ukázaly
jako zbytečné a 3.11. se farní sál celkem naplnil. Zastupitelé, radní a zástupci
v komisích a výborech mohli promluvit o svých zkušenostech ze 2 let práce
v místní samosprávě. Klub KDU a nezávislých má svého zástupce starosty,
Víta Šolleho, zodpovědného za školství. Politika klubu se proto přirozeně
soustřeďuje na podporu témat se školstvím souvisejících. Ale ani žádný další
resort není odsunut stranou. Zastupitel Jakub Suchel je místopředsedou Komise sociální a zdravotní, zastupitel Josef Cuhra je místopředsedou Výboru územního rozvoje. I v dalších komisích a výborech máme své zástupce, takže máme vliv na tvorbu politiky například v oblasti
životního prostředí, dopravy, majetku, kultury, financí, bydlení, IT a komunikace a v mnoha
dalších oborech. Důležitou složkou naší práce je agenda veřejné ochránkyně práv, paní Marie
Ulrichové-Hakenové, u které se sbíhají mnohé neřešené a nepřehledné životní situace občanů.
Kromě již zmíněných resortů náš klub dlouhodobě podporuje vznik promyšlené směrnice o
veřejných zakázkách, kterou by se zprůhlednil výběr dodavatelů pro městskou část.
Zajímavá diskuse se rozvinula na téma připravované výstavby Smíchov City v oblasti Na
Knížecí a v severní části Smíchovského nádraží. Přítomná mluvčí skupiny občanských sdružení
Za5, Jolana Dočekalová, kritizovala nízkou úroveň informovanosti občanů o projektu. Jedním
z důvodů našeho setkání bylo právě shromáždění podobných názorů. Mottem naší politiky je
hledání společných cílů a předcházení situacím, kdy se politici a občané ocitají předem a automaticky na protilehlých stranách barikády. Takovou situaci nevnímáme jako zákonitost, ale
jako zbytečnou chybu, která poškozuje nakonec všechny. Proto byla domluvena schůzka mezi
zástupci Za5 a předsedkyní Výboru územního rozvoje, Ing. Hamanovou. Tato schůzka se již
uskutečnila a následující spolupráce snad přispěje k tomu, že vývoj projektu Smíchov City v
sobě hned od počátku neponese nesmiřitelný a zbytečný konflikt.
Děkuji všem přítomným za čas, který účasti věnovali. Jsem si jist, že byl stráven účelně.

									

Josef Cuhra, zastupitel

Zápis ze schůzky pastorační rady farnosti 1. 11. 2016
Přítomni:
		
		

P. J. Gapski, P. M. Chleborád, T. Lokajíčková,
J. Durdisová, F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal, G. Suchlová,
H. Svobodová

Body jednání, návrhy, usnesení:
Ekonomická rada farnosti: jako zástupce za Pastorační radu byl zvolen J.Macek.
Opravy kostela: pokračují (renovace fasády), dotace byly obdrženy.
Výuka náboženství: zapojily se dvě nové katechetky (paní G. Suchlová a paní V. Keclíková).
Informace pana kaplana: o výuce náboženství, biblické hodině a dalších aktivitách ve 		
farnosti. Pochvala panu kaplanovi za aktivní a vstřícný přístup.
5) Nabídka od městské části Praha 5: nabídnut finanční příspěvek na nějakou akci pro 		
děti nebo seniory. Farnost požádala o příspěvek na Mikulášskou besídku, který by 		
mohl být využit i na pomůcky pro děti.
6) Mše sv. za zemřelé na Malvazinkách: 5.11.2016 v 15:00 hod.
7) Úklid kostela: 26.11.2016 po ranní mši sv.
8) Adventní duchovní obnova: 10.12.2016 pod vedením P. K. Satorii.
9) Nabídka firmy na instalaci topení: projednána, není v současné době zájem.
10) Roráty: rorátní mše sv. budou v době adventní v kapli P. Marie od 7:30.
11) Vánoce: pořad bohoslužeb bude jako v minulých létech, bližší podrobnosti budou 		
zveřejněny ve Zpravodaji.
12) Polední mše sv.: vznesen návrh na konání polední mše sv. v našem kostele – zatím zvažován.
1)
2)
3)
4)
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Farníci jsou vyzýváni k případnému projevení zájmu.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 10. 1. 2017 od 18:30

Pořad mší svatých o vánočních svátcích 2016

Zapsala:

HS

Kostel sv. Václava Praha 5 - Smíchov
Sobota 24. 12. 2016 – Štědrý den
7:30 rorátní mše sv.
16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční – kostel sv. Václava
24:00 půlnoční – kostel sv. Gabriela

Neděle 25. 12. 2016 – Boží hod vánoční
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
15:00 mše sv. – Palata
16:00 Koncert Česká Vánoční mše – Jan Jakub Ryba
18:00 mše sv.
Pondělí 26. 12. 2016 – svátek sv. Štěpána
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.
Pátek 30. 12. 2016 – svátek Svaté rodiny
7:30 mše sv. s obnovou manželského slibu
17:30 mše sv. s obnovou manželského slibu
Sobota 31. 12. 2016
7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku
Neděle 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:00 mše sv.
9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
11:15 mše sv. – kostel sv. Gabriela
18:00 mše sv.
Pátek 6. 1. 2017 – Slavnost Zjevení Páně
7:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy
17:30 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy

Ostatní dny platí pravidelný pořad
bohoslužeb.
Kostel bude otevřen 25. 12. 2016 a
26. 12. 2016 po celý den.
Ve všední dny 7:15 – 12:00 a 17:00
– 18:30.
Prohlídka kostela a betlému je
možná mimo čas bohoslužeb.

Volba správného směru

Náš život můžeme bez nadsázky přirovnat ke dlouhé cestě, která je někdy velmi náročná.
Tento veliký dar jsme zadarmo dostali k tomu, abychom ho dobře využili podle našich schopností a možností. Cesta života každého člověka je jiná, ale máme jedno společné. Abychom
mohli dobře jít právě po té naší, musíme si zvolit správný směr. Pomůže nám zamyšlení nad
důležitými vážnými otázkami, proč, pro koho a pro co žijeme. Veliký vliv na naše směřování
má prostředí, ve kterém se nacházíme, ale také vzory a dobré využívání daru svobody.
Mezi námi však žije mnoho nešťastných lidí, kteří si vůbec neváží života. Velice nerozvážně s
ním nakládají. Důvodem je právě nesprávný směr. Někteří lidé, zvláště mladí, si myslí, že jim
přinese pravé štěstí sláva, moc a bohatství. Jiní hledají uspokojení v drogách nebo nadměrném
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pití alkoholu. Všichni však víme, že tyto nestálé cíle vedou naopak jenom k veliké bolesti a
zklamání.
Ovocem správného směru života jsou pevné základy a trvalé hodnoty. Ačkoli s mým názorem
nebudou všichni souhlasit, jedinými takovými jsou víra v Boha, láska a naděje. Pokud se
snažíme na nich stavět, jsme schopni sdílet s druhými lidmi nejenom své pocity, ale také dovednosti. Člověk je společenský tvor. Proto můžeme spojit svoje síly k tomu, abychom dokázali
spravovat svět, který jsme dostali od Boha k užívání. Každý z nás může přispět k jeho zlepšení
právě tím, že půjde správným směrem po své životní cestě.				
IB

Panna Maria – uzdravování nemocných

Nemoc vždy vyřazuje z běžného života. Způsobuje fyzickou, ale i psychickou újmu. V mé praxi
se s tímto často setkávám. Vždy se snažím všemi dostupnými možnostmi nemocnému pomoci.
Jsou to situace, ve kterých se ukazuje víra v Boha jako důležitá součást procesu. Je to možnost,
která nabízí lidem, jak se přiblížit Bohu. A k této cestě je zapotřebí Matka Ježíšova, Panna Maria. Sám Pán Ježíš ukazoval přítomnost Božího království skrze uzdravování nemocných.
Panna Maria, Matka Krista, Spasitele lidstva a matka věřících, pomáhá s láskou věřícím v jejich
těžkostech. Věřící k ní obracejí své prosby a modlitby a ona jim pomáhá.
Je tedy třeba všechny naše prosby prostřednictvím modlitby předávat Panně Marii. Důležitou
součástí samozřejmě zůstává koordinace s lékařem, který učiní vše co je v jeho silách aby
trpícímu nemocnému pomohl.				
MUDr. Martin Pehr, praktický lékař

Tříkrálová sbírka

V lednu 2017 proběhne již osmnáctý ročník Tříkrálové
sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců
Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek.
I Vy se můžete stát dobrovolníkem a pomoci nám podpořit
z vybraných peněz konkrétní potřebnou osobu, některý z
projektů Diecézní charity Praha ve vašem okolí. O konkrétním využití sbírky se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.
cz. V naší farnosti se uskuteční tradičně jako v předchozích letech pod vedením P. Chvátala,
HS
kterému se již mohou koledníci hlásit. Farnost sama další sbírku organizovat nebude.

Mše za zemřelé a průvod na Malvazinkách

V neděli 1.11. jsme se podle obnovené tradice sešli v kostele na Malvazinském hřbitově. Po
mši sv. (ve více než zaplněném kostele), kdy jsme si připomněli smíchovské farníky, kteří nás
již předešli, jsme obešli hřbitov, modlili se Růženec a zazněly také žalmy. Nakonec jsme obešli
hroby bývalých smíchovských duchovních, vzpomněli na ně, a zapálili svíčky.
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Přátelé,

končí rok Božího milosrdenství. Nejedná se o nic dramatického, protože Boží milosrdenství
nekončí. Přesto papeži Františkovi děkujeme za vyhlášení tohoto roku, protože to pro nás byl
zdroj mnoha podnětů a duchovního obohacení, neboť jsme měli možnost uvědomit si velikost
Boží lásky. Pokud se přátelství s naším Pánem prohloubilo, je to důvod k díkůčinění. Za týden
budeme slavit svátek Ježíše Krista Krále, za další týden začne advent, nový církevní rok. Je to
obraz lidského života. Stále něco končí a zároveň začíná. Někdo přichází, někdo odchází, a čas se
ani na chvíli nedá zastavit. Přitom Pán Ježíš volá a zve. Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi,
já vás občerstvím. Na klikatých cestách životem se s ním občas setkáme. Nejsou to setkání
náhodná, on nás, nevšímavé, zastavuje a oslovuje. Vážíme si toho a voláme s apoštolem: Pane,
ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života. Jdeme za ním, jdeme k němu.
						
Mons. Karel Herbst SDB, pražský pomocný biskup

Rok milosrdenství

“Všechny úvahy o milosrdenství, mají začínat poznáním milosrdného Boha,
v něhož věří křesťané. A Bůh sám nás k milosrdenství vychovává. Je totiž úkolem křesťanů
zpřítomňovat Boží milosrdenství a to tím, že je s důvěrou přijímají a sami pak milosrdenství prokazují.” /.../
“Konat skutky milosrdenství neznamená „sbírat body“
dobrých skutků pro sebe sama, ale dělit se o to, co díky Bohu máme a odpovídat tak na nouzi
druhých. Milosrdné skutky tedy může konat člověk, který si je vědom svých obdarování a chce se
o ně podělit. Základem všeho křesťanského milosrdenství je milosrdný a obdarovávající Bůh.” /.../
“Boha si můžeme všelijak představovat
a vkládat mu do mysli naše lidské myšlení. Protože je neviditelný a nepopsatelný, není to tak těžké
a mnohdy se to stává. Ale Ježíšovo smýšlení, hodnocení lidí a přístup k lidem hříšným si jen tak
vymýšlet nemůžeme. Evangelia nám to ukazují důkladně a to na jeho lidském žití. Tedy na něčem,
s čím máme vlastní zkušenost. Celá Ježíšova mise je nejen zobrazením, ale přímo zpřítomněním
Božího milosrdenství uprostřed lidských dějin a to způsobem značně srozumitelným. K nepochopení mohou vést nejspíš předsudky v rádoby zbožném hávu nebo tvrdá lidská zkušenost s
Aleš Opatrný
neodpuštěním od druhých lidí.” /.../						
V
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

8:00

Neděle: 11:15
Středa: 15:00
Pátek 15:00

Po-So:

7:30		

Kontakt s knězem 			

Úřední hodiny

9:30

18:00

sv. Václav

17:30

sv. Václav

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

sv. Gabriel
DD Klamovka
Palata

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program

26.11.
27.11.
30.11.
4.12.
6.12.
7.12.
8.12.
10.12.
11.12.
13.12.
14.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
30.12.
31.12.
1.1.

sobota
neděle
středa
neděle
úterý
středa
čtvrtek
sobota
neděle
úterý
středa
neděle
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
pátek
sobota
neděle

Po ranní mši sv. úklid kostela (do cca 11 hod.)
1. neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje
2. neděle adventní
Památka. sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože
Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie
Duchovní obnova - povede P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO
3. neděle adventní
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříže
4. neděle adventní
Štědrý den
Boží Hod vánoční
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana apoštola
Svátek sv. Mláďátek
Svátek sv. Rodiny
sv. Silvestr
Slavnost Panny Marie, Matky Boží

18. mše sv. v týdnu

Od letošního září jsou pravidelně slouženy mše sv. v Senior Rezidenci Klamovka (zastávka tramvaje a autobusu). Každou středu od 15 hod., P. Jerzy a P. Martin se střídají. Účast veřejnosti vítána!

Pozvánka na staročeské roráty u sv. Václava

Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské roráty.
Mše sv. jsou u bočního, mariánského oltáře. Od 28.11. Přijďte!

22. ročník Zpravodaje

S potěšením připomínáme, že tímto číslem vstupuje náš Zpravodaj do 22. ročníku.

Duchovní obnova

Duchovní obnova proběhne v naší farnosti 10. prosince od 9:00. Zakončíme pak mší sv. v kostele ve 12:00. Duchovni obnovu povede P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO.
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. J. Gapski, P. M. Chleborád, M. Muchová, F. Nedbal
25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)
náklad tohoto čísla: 450 ks
neprodejné

